Notulen Vergadering Bestuur van RKSV Margriet .
Datum: maandag 24-juni
Aanwezig: Ron de Vries, Pascal van Druten, Niels Bijlhout, Corne van Rossum, Gerard van der Kroon,
Danielle Welten (notulist).
Afwezig met kennisgeving : Ge Wagemakers (voorzitter)
-1. Opening: door de (plaatsvervangende)Voorzitter (Gerard van der Kroon)
-2. Mededelingen/Ingekomen stukken: geen
-3. Notulen vorige vergadering: Notulen van 3 juni doorgenomen en goedgekeurd.
- Aktiepunten uitgevoerd:
-Gesprekken organiseren/uitnodigen met sleutelfiguren/coördinatoren om te polsen wat er leeft
binnen onze vereniging.
Corne/Pascal/Danielle
-AVG- programma van stichting AVG
Pascal
-Evenementen kalender plaatsen op website
Danielle
-4. Bestuurszaken:
We hebben afgesproken dat als er een evenement staat gepland; we geen andere activiteiten laten
plaats vinden bij Margriet.
-5. Jeugdzaken:
-De team indelingen voor komend jaar worden voor 1 juli rond gemaakt. Op het moment zijn alle
coördinatoren in overleg met de desbetreffende leiders/trainers van hun categorie.
-Het trainingsschema wordt gemaakt voor komend seizoen. Echter lukt het niet om alleen de
kunstgrasvelden daarvoor in aanmerking te laten komen. We hebben afgesproken dat we beperkt
gebruik gaan maken van de natuur grasvelden. De teams van de onderbouw gaan roulerend op het
natuurgrasvelden trainen.
-6. TC Senioren:
-Donderdag 27 juni vind er een selectie bijeenkomst plaats. Pascal organiseert en nodig het SAP uit.
-7. Accommodatie:
Geen
-8. Evenementen:
-E- kamp is goed verlopen.
-Evenementen kalender 2019/2020 herzien en wordt op de website geplaatst (Danielle)
-9. Kantinezaken:
Geen

-10. Vrijwilligerszaken:
-Bevindingen uit de gesprekken met sleutelfiguren zijn besproken. We zullen een terug koppeling
maken aan de desbetreffende personen die op gesprek zijn geweest. Voor komend voetbal seizoen
zullen de verbeter punten merkbaar gaan worden binnen onze vereniging
-Vacatures RKSV Margriet worden voor start nieuw voetbal seizoen op onze website gepresenteerd.
-11. Rondvraag:
Geen
-10. Sluiting en volgende vergadering: maandag 19 augustus 19.30 uur

Aktielijst 11.12.2018:
-Werkinstructie kantinepersoneel

Aktie:
Gerard

-Statuten/HH Reglement
-Functie penningmeester
-Consumptiebonnen digitaal seizoen 2019/2020

Allen
Allen
Gerard

Aktielijst 18.02.2019:
-Procedure plaatsing van zaken op website
-Onderzoek nieuwe koffie automaat

Allen
Niels/Gerard

Aktielijst 08.04.2019:
-Pestprotocol updaten

Pascal

Aktielijst 13.05.2019:
-Werven vrijwilligers voor oud papier per oktober ’19
-Zorgen voor credit factuur m.b.t. de ballen

Pascal/Corne
Pascal

Aktie lijst 24.6.2019
-Evenementen kalender 2019/2020 met datum voorzien
-Vervanging Leo Strik mbt contributie inning en entree kassa
-Problematiek omtrent verplaatsbare doelen
-Teams uitnodigen om wedstrijden te bekijken in de kantine

Danielle
allen
Corne
Allen

Aktie lijst 19.8.2019
-Achterstallige contributie van leden van actuele update voorzien en betreffende leden gaan
benaderen
Ron
-Jeugdcommissie voorzien van alle coördinatoren
Ron
-Gemeente nogmaals benaderen voor een extra kunstgrasveld. Optie Margriet mee te laten
financieren voor een voorspoedige actie plan kunstgrasveld
??
-Kantine personeel problematiek; hoe kunnen we ze blijven enthousiasmeren; een leiding gevende rol
geven aan een kantine personeelslid
Gerard
-Margriet een rookvrije voetbalvereniging laten zijn
Allen
-De resultaten van de enquête “Samen maken we Margriet sterk!”
Corne

